
الخاصة بدعم المنشآت المتأثرة من تداعيات
مكافحة فيروس كورونا

ماهي الجهات التشريعية التي أقرت المبادرة؟

املبادرة�تم�إقرارها�بناء�ع���أمر�مل�ي�من�خادم�ا��رم�ن�الشر�ف�ن�امللك�سلمان�بن�عبدالعز�ز�آل�سعود�حفظھ�هللا.

هل هناك إحصائية متوقعة لعدد الذين سيشملهم الدعم؟

املؤهل�ن�للدعم�هم�العامل�ن����القطاع�ا��اص����امل�شآت�املتأثرة�بأزمة��ورونا،�حيث��غطي��سبة�%100�من�السعودي�ن�
العامل�ن����امل�شآت�ال���لد��ا�(�5�)�عامل�ن�سعودي�ن�أو�أقل،�وتصل�ح���70�%�من�السعودي�ن�العامل�ن����امل�شآت�ال���

يتجاوز�عدد�العامل�ن�السعودي�ن�ف��ا�(�5�)�عمال،�وهؤالء�يقارب�عددهم�مليون�ومائ���ألف�مواطن�سعودي.

ما الهدف الرئيسي من إطالق هذه المبادرة؟

املبادرة���دف�لتقليل�آثار�األزمة�ع���القطاع�ا��اص،�وذلك�من�خالل�دعم�امل�شآت�من�خالل�إعفا��م�من�دفع�أجور�
�عض�العامل�ن،�ع���أن�يتم��عو�ض�أولئك�العامل�ن�من�برنامج�ساند�بما�يكفل�توف���مصدر�دخل�للعامل�ن�وا��افظة�

ع���وظائفهم�مع�إعفاء�أ��اب�العمل�من�دفع�األجور.�

هل يشمل الدعم جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص؟

الدعم��شمل�جميع�امل�شآت�����ل�القطاعات�ما�عدا�القطاع�املا���املرخص�من�هيئة�السوق�املالية�أو�من�مؤسسة�
النقد،�الشر�ات�املشغلة�لالتصاالت�وقطاع�تجزئة�األغذية،�و�مكن�إضافة�قطاعات�أخرى�حسب�ما�تراه�ال��نة�

املعنية.�

هل��شمل�الدعم�العامل�ن����م�شآت�القطاع�ا��اص�املتع��ة�عن�السداد؟�وهل�يوجد�ف��ة�محددة�لعدم�السداد؟

ما هي اختصاصات التأمينات؟

استقبال�طلبات�امل�شآت�لدعم�العامل�ن.
دراسة�ومعا��ة�طلب�الدعم�باملشاركة�مع�ال��نة�ا��تصة.
استقبال�ومعا��ة�طلبات�الصرف�املقدمة�من�املش��ك�ن.

إيداع�مبلغ��اإلعانة����حسابات�املستفيدين�مباشرة

هل يحق للمنشأة استبعادي من التأمينات؟ وهل يحق لي االعتراض؟

س�تم��عليق�االش��اك����نظام�التأمينات�االجتماعية�خالل�ف��ة�الدعم،�وس�تم�إعادة����يل�املش��ك�ن��عد�ان��اء
�ف��ة�الدعم.��االع��اض�من�اختصاص��وزارة�املوارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية.�

في حال كنت من المشتركين المشمولين بالدعم كيف يمكنني التقديم؟

التقديم�سوف�ي�ون�عن�طر�ق�حساب�املش��ك����موقع�املؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية�اإللك��و�ي.�

متى سيبدأ موعد الصرف؟ وفي أي يوم سيكون الصرف؟

يتم�صرف�التعو�ض����بداية��ل�شهر�ميالدي،�حيث�أن�أول�دفعة�سوف�ت�ون����بداية�شهر�مايو��2020م�للطلبات�املقبولة.

ماهي البيانات المطلوب توفرها عند طلب التعويض؟

رقم�ا��ساب�البن�ي�للمش��ك�(اآليبان).

ما هي خطوات التقدم بطلب صرف التعويض؟

1-��������يل�الدخول�إ���ا��ساب�ال������بالتأمينات�أون�الين.
2-�����اختيار�أيقونة�"التعطل�عن�العمل"،�ومن�ثم�اختيار�"طلب�ساند"

3-�����إدخال�رقم�ا��ساب�البن�ي�(اآليبان)�ومن�ثم�إرسال�الطلب.

هل سيتم الصرف لجهة العمل أم سيتم صرفه مباشرة للمشترك؟

صرف�التعو�ض�سوف�ي�ون�للمش��ك�وذلك����حال�تقدمھ�بطلب�التعو�ض.

متى سيبدأ التقديم على طلب صرف التعويض؟

يبدأ�تقديم�طلبات�امل�شآت�للدعم�يوم�األر�عاء�8�ابر�ل�2020م�
���حال�قبول�طلب�الدعم�املقدم�من�قبل�امل�شأة�سوف�ترد�رسالة�نصية�للمش��ك�للتقدم�بطلب��عو�ض�ساند،�

حيث�سوف�ي�ون�الصرف�من�بداية�الشهر�التا���لتقديم�الطلب�واملعا��ة.

كيف لي معرفة ما إذا كنت من الـ 70% الذين سيتم استبعادهم ويمكنهم االستفادة من التعويض؟

���حال�قبول�طلب�الدعم�املقدم�من�قبل�امل�شأة�سوف�ترد�رسالة�نصية�للمش��ك�ع���رقم�ا��وال�امل��ل����أ�شر�
للتقدم�بطلب��عو�ض�ساند،�وع���صاحب�العمل�والعامل�التحقق�من�تحديث�أرقام�االتصال.

بإم�ان�امل�شأة�التقدم�بالطلب�وال��نة�ا��تصة�س�نظر����األمر.
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الخاصة بدعم المنشآت المتأثرة من تداعيات
مكافحة فيروس كورونا

ماهي شروط طلب تقديم الدعم من قبل المنشأة؟

����االش��اك���ذا�الفرع.
ً
�بفرع�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل�قبل�2020/1/1م�ومستمرا

ً
أن�ي�ون�املش��ك�مش���ا

يتم�صرف�التعو�ض�للمش��ك�ن�السعودي�ن����امل�شأة�بما�ال�يتجاوز��سبة�%70�من�إجما���عدد�السعودي�ن�بامل�شأة�
أو�عدد�(5)�خمسة�عمال�سعودي�ن�أ��ما�أك��.

أال�ت�ون�من�ضمن�القطاعات�املست�ناة�(القطاع�املا���و�شمل�املرخص�ن�من�مؤسسة�النقد�بما����ذلك�البنوك�
وشر�ات�التمو�ل�والتأم�ن�ووسطاء�التأم�ن�و�املرخص�ن�من�هيئة�السوق�املالية،�والشر�ات�املشغلة�لالتصاالت،�

واألسواق�املركز�ة�الغذائية�والتمو�نات.
االل��ام��عد�انقضاء�املدة�ا��ددة�لصرف�التعو�ض�باست�ناف�دفع�األجور�للعمال�املشمول�ن.

ال��ام�امل�شأة�باالستمرار����دفع�األجور�لبقية�العمال�السعودي�ن�وغ���السعودي�ن�غ���املشمول�ن.
أن�ت�ون�امل�شأة�منتظمة����سداد�األجور�للعامل�ن�لد��ا�خالل�الر�ع�األول�من�هذا�العام.

كيف يتم احتساب التعويض؟

يتم�اح�ساب�التعو�ض�بناء�ع���متوسط�األجور�الشهر�ة�ا��اضع�لتغطية�نظام�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل،�
بحيث�يتم�صرف�بواقع�%60�من�متوسط�األجور�آخر�24�شهر����حال�سبق�لھ�االستفادة�من�ساند�وال�يزال�لم�يكمل�
ف��ة�التعو�ض��املة�(12�شهر�)�سوف�يتم�التعو�ض�بناء�ع���%60�أو�%50�وذلك�وفق�عدد�أشهر�التعو�ض�ال���سبق�صرفها.

كم المدة المؤهلة الواجب توفرها لدى المشترك لالستفادة من التعويض؟

توفر�مدد�اش��اك�مستمرة�تحت��غطية�نظام�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل�قبل�2020/1/1م�وال�يزال�ع���رأس�
العمل�عند�تقديم�طلب�الدعم�من�قبل�امل�شأة�وقبولھ.

كم مدة صرف التعويض؟

�من�أول�شهر�مايو�2020م،�و�مكن�تمديدها�بناًء�ع���ما�تراه�ا��هات�املعنية.
ً
ثالثة�أشهر�اعتبارا

ماذا سيحدث بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض؟

سوف�يتم�إعادة����يل�املش��ك����نفس�امل�شأة�ال���طلبت�إدراجھ����ال��نامج.

ما الذي يضمن أال يقوم صاحب العمل بإنهاء عالقة العمل بعد انتهاء المدة المحددة للصرف؟

األمر�املل�ي�الكر�م�نص�ع���استمرار�العالقة�التعاقدية�ب�ن�العامل�وصاحب�العمل،�و�التا���ال�يجوز�لصاحب�العمل
�إ��اء�العالقة�التعاقدية�لأل��اص�املؤهل�ن�ل��صول�ع���الدعم�و���حال�تم�ذلك�س�تعرض�للعقو�ات�حسب�ما�

يق����بھ�النظام،�و�مكن�رفع�ا��الة�لوزارة�املوارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية.��
(هذا�السؤال�من�اختصاص�وزارة�املوارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية).

تعطلت عن العمل ولم تنطبق علي شروط صرف ساند هل يشملني الدعم ؟

ال،�ترشيح�امل�شأة�ملوظف�مع�ن�ل��صول�ع���الدعم�غ����ا��،�حيث�يجب�أن�تنطبق�الشروط�األخرى�لساند�ع���
املستفيد،�والشروط�مذ�ورة����السؤال�(.26)�أدناه.

ما ا«ضرار المترتبة على المشترك أو على صاحب العمل من جراء عدم التزام صاحب العمل 
باستمرار دفع ا«جور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين؟

سوف�ي�ون�عرضة�إليقاف�الدعم�للعامل�ن����امل�شأة�وفق�األح�ام�والضوابط.�كما�س�تم�مطالبة�صاحب�العمل�
باملبالغ�السابقة�املصروفة�للموظف�ن�إضافة�إ���أي�عقو�ة�تفرضها�األنظمة�ذات�العالقة.

هل يوجد مدة ملزمة لصاحب العمل الستئناف دفع ا«جور للعمال 
المشمولين بعد انقضاء المدة المحددة ؟

يتوجب�ع���امل�شأة�است�ناف�صرف�األجور�للعامل�ن�من�الشهر�التا���الن��اء�الدعم�واالل��ام�أيضا�باست�ناف�سداد
�اش��ا�ا��م����التأمينات�االجتماعية.�

أنا مستفيد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" وأمضيت ٣ أشهر، وحاليًا أستحق 
%50 من متوسط ا«جر، هل سيتم تعديله ليصبح %60 من ا«جر المسجل أسوة بهذا  القرار؟

�من�ساند�لن�يتغ���عل��م����ء�وال��شملهم�هذا�ال��نامج.��هذا�ال��نامج��شمل�السعودي�ن�ع��
ً
املستفيدين�حاليا

�رأس�العمل����امل�شآت�املتأثرة�من�أزمة��ورونا�املنطبقة�عل��م�الشروط.

أنا مستفيد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" 
وانتهى تعويضي (أو سينتهي هذا الشهر) هل أستحق الدعم؟

�من�ساند�لن�يتغ���عل��م����ء�وال��شملهم�هذا�ال��نامج.��هذا�ال��نامج��شمل�السعودي�ن�ع��
ً
املستفيدين�حاليا

�رأس�العمل����امل�شآت�املتأثرة�من�أزمة��ورونا�املنطبقة�عل��م�الشروط.
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الخاصة بدعم المنشآت المتأثرة من تداعيات
مكافحة فيروس كورونا

من هم الفئة المشتركين الذين يشملهم الدعم وشروط االستحقاق؟

أن�ت�ون�م�شأة�املش��ك�أحد�امل�شآت�املؤهلة�ل��صول�ع���الدعم�حسب�الشروط�املعلنة�وحسب�ما�تراه�ال��نة�املعنية.
أن�ي�ون�املش��ك�ع���رأس�العمل�من�ضمن�املش��ك�ن�الذين�ينطبق�عل��م�الدعم����امل�شأة.

أن�ي�ون�سعودي�ا���سية.
توفر�مدد�اش��اك�تحت��غطية�نظام�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل�قبل�2020/1/1م�وال�يزال�ع���رأس�العمل�عند�

تقديم�طلب�الدعم�من�قبل�امل�شأة.
أال�ي�ون�لھ�دخل�من�عمل�آخر�أو��شاط�خاص.

أال�ي�ون�قد�بلغ�سن�الست�ن.

هل يقتصر الدعم على السعوديين؟ ولماذا ال يشمل غير السعوديين؟

هذا�الدعم�للسعودي�ن�فقط��س�ب�أن�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل�(ساند)�خاص�بالسعودي�ن،�وقد��ان�
�ستقطع�من�أجورهم�اش��ا�ات�لتغطية�مثل�هذه�ا��االت.�غ���السعودي�ن�لم��ستقطع�من�أجورهم�اش��اك�للتأم�ن�

ضد�التعطل�عن�العمل.�

ماهي الفائدة المرجوة للمشتركين؟

ضمان�دخل�مستمر�للمش��ك�وا��ماية�من�التعطل�عن�العمل�خالل�ف��ة�أزمة�ف��وس��ورونا..

ماهي الفائدة المرجوة «صحاب العمل؟

دعم�امل�شآت�املتأثرة��س�ب�األزمة�من�خالل�تقليل�األعباء�املالية�عل��م�وذلك�من�خالل�صرف��عو�ض�للعامل�ن�ف��ا
�مع�عدم�إلزام�امل�شأة�بدفع�أجور�العامل�ن�املدعوم�ن�خالل�ف��ة�الصرف�لهم،�إضافة�إ���عدم�دفع�اش��ا�ات�

التأمينات�للعامل�ن�املستفيدين�من�التعو�ض.

أنا أملك منشأة وأعمل في القطاع الخاص هل أستحق الدعم؟

من�شروط�االستحقاق�أال�ي�ون�لھ�دخل�من�عمل�آخر�أو��شاط�خاص،�وملكية�امل�شأة�تمنع�من�االستحقاق.

هل هناك سن معينة لالستفادة من التعويض؟

أال�ي�ون�قد�بلغ�سن�الست�ن.

بلغت سن الستين وال تنطبق علي شروط صرف المعاش هل يشملني الدعم؟

من�شروط�االستحقاق�أال�ي�ون�املستفيد�قد�بلغ�سن�الست�ن.

ما هي ا«سباب التي تؤدي Çيقاف الصرف؟

الوفاة
إذا��ان�لھ�دخل�شهري�من�عمل�أو��شاط�خاص

�متصلة�أو�متقطعة.
ً
إذا�تجاوزت�ف��ة�بقاء�املستفيد�خارج�اململكة�(�60�)�يوما

�ألح�ام�نظام�التأمينات
ً
إذا�بلغ�سن�الست�ن�و�ان�مستحق�ملعاش�وفقا

���حال�زوال�أي�من�شروط�االستحقاق.

كيف يمكن للمنشأة التقدم بطلب الدعم؟

يمكن�التقدم�بطلب�الدعم�من�خالل�الدخول�ع���حساب�امل�شأة����املوقع�اإللك��و�ي�للمؤسسة�العامة�للتأمينات�
االجتماعية�واختيار�"�خدمة�طلب�دعم�املش��ك�ن����امل�شآت�املتأثرة��س�ب�تداعيات�أزمة�ف��وس��ورونا".

هل يتعارض الدعم مع تعويضات التأمينات ا«خرى؟

التعو�ض�املقطوع�للمش��ك�املصاب����ز�م���ب�سبة�أقل�من�(%50),�واملرأة�ال���صرفت�مستحقا��ا�(الدفعة�
الواحدة)�يحق�لهم�ا��مع�مع��عو�ض�ساند.

املش��ك�املصاب����ز�م���ب�سبة�(%50)�وال�تتجاوز�(%84)�يحق�لھ�ا��مع�ب�ن�عائدة�ال��ز�و�عو�ض�ساند
الور�ث�يحق�لھ�ا��مع�ب�ن�معاش�الور�ث�و�عو�ض�ساند.

أنا شريك في أحد الشركات وأعمل في القطاع الخاص هل أستحق الدعم؟

من�شروط�االستحقاق�أال�ي�ون�لھ�دخل�من�عمل�آخر�أو��شاط�خاص،�وملكية�إحدى�الشر�ات�ولو��انت�بالشراكة�
تمنع�من�االستحقاق.

هل سيتحمل صاحب العمل قيمة الفرق بين ما كان ما يتقاضاه المشترك 
وبين ما يتقاضاه من التعويض؟

صاحب�العمل�معفى�من�دفع�األجور�للعامل�ن�املستفيدين�من�هذا�التعو�ض�وفق�األمر�املل�ي،�وال�يحق�للم�شأة�إلزام
�العامل�بالعمل�خالل�ف��ة�صرف�التعو�ض.و�مكن�الت�سيق�أك���مع�وزارة�املوارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية�(من�

اختصاص�وزارة�املوارد�ال�شر�ة).

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



الخاصة بدعم المنشآت المتأثرة من تداعيات
مكافحة فيروس كورونا

هل يوجد مهلة محددة لتقديم المنشأة لطلب الدعم؟ 

يمكن�للم�شأة�التقدم�بالطلب�خالل�ف��ة�استمرار�املبادرة،�مع�العلم�أن�املبادرة�مرتبطة�باستمرار�التأثر�من�أزمة
�ف��وس��ورونا،�وع���امل�شآت�واملستفيدين�االست��ال�بالتقدم�بطلب�الدعم�ل�ي�يتم�مراجعتھ�والبت�فيھ�ودعوة�

املستفيدين�للتقدم�قبل���اية�الشهر.

هل يوجد مهلة محددة لتقديم المشترك لطلب التعويض؟ 

�من�الشهر�التا���لتقديم
ً
يف��ض�أن�يقوم�املش��ك�بالتقديم�فور�اس�بعاده�من�امل�شأة�ألن�الصرف�سي�ون�اعتبارا

�الطلب،�و����ل�األحوال�يلزم�تقدم�املستفيد�قبل�تار�خ�20�ابر�ل�2020م�ل�ي�يتم�الدفع����أول�شهر�مايو�2020م�و���
�من�األول�من�مايو.�و����ل�األحوال�إذا��ان�

ً
حال�التقدم�خالل�األيام�األخ��ة�من�شهر�ابر�ل�فقد�ال�يتم�التحو�ل�اعتبارا

التقديم�خالل�شهر�مايو�فلن�يتم�استحقاق�شهر�مايو�حيث�أن�االستحقاق�يبدأ�من�الشهر�التا���لتقديم�الطلب.�

هل يلزم على المنشأة استبعاد المشتركين لالستفادة من الدعم؟

ال،�اس�بعاد�املش��ك�ن�سوف�يتم�عن�طر�ق�التأمينات�وعندما�يتم�االس�بعاد�سوف�ترد�رسالة�للمش��ك�للتقدم�ع���
التعو�ض�وذلك����حال�اس�يفاء�جميع�شروط�االستحقاق.

هل يستحق الدعم من تم استبعادهم من المنشأة؟

�من�امل�شأة،�ولكن�يمكنھ�االستفادة�من�برنامج�ساند
ً
ال�ينطبق�الدعم�ع���املش��ك�ن�الذين�تم�اس�بعادهم�مسبقا

�كمش��ك�متعطل�عن�العمل�وذلك����حال�اس�يفاء�شروط�االستحقاق.

في حال استبعاد المشترك قبل تقدم المنشأة بطلب الدعم وتم إضافتهم مرة أخرى 
هل يستحق الدعم؟

ال،�حيث�أن�شرط�توفر�مدة�للمش��ك�قبل�شهر�يناير�2020م�وح���تار�خ�التقدم�بطلب�الدعم�وقبولھ�لن�ينطبق�ع���املش��ك.

هل يشترط وقوع المدة المؤهلة للصرف (12) شهر خالل 36 شهر التي تسبق المطالبة 

ال،�حيث�نص�األمر�املل�ي�ع���االست�ناء�من�هذا�الشرط،�والشرط�البديل�هو�وجود�اش��اك����نظام�التأم�ن�ضد�
التعطل�عن�العمل�قبل�2020/1/1م�وح���تار�خ�التقدم�ع���طلب�الدعم�(مدة�متصلة).

ماهو وضع المستفيد حاليًا من ساند تجاه هذه المبادرة؟

املستفيد�القائم��املتعطل�عن�العمل�لن�يتأثر�من�املبادرة�والتأث���فقط�ع���الفئة�ال���سوف�يتم�دعمها�من�املبادرة.

كيف يتم احتساب نسبة %70 من عدد العاملين في المنشأة؟

يتم�اح�ساب��سبة�%70�من�إجما���عدد�السعودي�ن�الذين��عملون����امل�شأة�و�توفر�لد��م�مدة�عمل�قبل�شهر�يناير2020م.

هل يلزم على المشترك الحضور وتقديم النماذج والمستندات الشخصية 
للتقديم على التعويض؟

ال�يلزم�ا��ضور�بل�يكفي�التقديم�عن�طر�ق�حساب�املش��ك����موقع�املؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية�اإللك��و�ي.

في حال أن المشترك سبق واستفاد من التعويض ا«ول كامًال واستلم  12 دفعة وسيتم ترشيحه 
للدعم، هل بإمكانه التقديم مرة أخرى على الطلب وهل يوجد شروط للمدة المؤهلة  لالستحقاق ؟ 

يتوجب�توفر�مدة�تحت��غطية�نظام�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل�قبل�2020/1/1م�و��ون�ع���رأس�العمل�وح���اس�بعاد
�املش��ك�من�قبل�املؤسسة�(مدة�متصلة).

المستفيد الذي توقف دعمه بسبب إعادة تسجيل منشأة 
مملوكة له، متى يمكن استئناف الصرف له؟

���حال�وجود�م�شأة�يجب�التقدم�بإغالقها�ح���يتمكن�املش��ك�من�طلب�است�ناف�التعو�ض�أو�التقدم�بطلب�جديد�لصرف
�املنفعة�إذا�لم�يكن�يوجد�لديھ�طلب�قائم،�مع�مراعاة�أن�مدة�الصرف�ثالثة�أشهر�فقط�لذا����حال�التأخر����تقديم�طلب�

الصرف�فلن��ستحق�املنفعة.�

في حال أن المشترك سبق واستفاد من التعويض ا«ول بشكل جزئي واستلم 6 دفعات مثًال وسيتم 
ترشيحه للدعم، هل بإمكانه التقديم مرة أخرى على الطلب ويعتبر طلب جديد؟

 أو يعتبر استئناف للصرف ا«ول ويجب أن تنطبق عليه شروط االستئناف؟

يمكنھ�االست�ناف�للمدة�املتبقية����حال�توفر�با���الشروط�الواردة����السؤال�(27)،�و�توجب�توفر�مدة�تحت��غطية
�نظام�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل�قبل�يناير�2020م�و�ي�ون�ع���رأس�العمل��ح���اس�بعاد�املش��ك�من�قبل�املؤسسة�

(مدة�متصلة).
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الخاصة بدعم المنشآت المتأثرة من تداعيات
مكافحة فيروس كورونا

هل سوف يتم احتساب فترة التعويض كمدة عمل للمشترك إذا كان من ضمن الخاضعين لدعم؟

ال،�وذلك�ألن�امل�شأة�ل�س�لها�ا��ق�بإلزام�العامل�بالعمل�خالل�ف��ة�التعو�ض.

هل يتوجب على المنشأة دفع االشتراكات؟

ال�يتوجب�ع���امل�شأة�دفع�االش��ا�ات�عن�الفئة�ال���سوف��ستفيد�من�التعو�ض،�ولكن�يتوجب�ع���امل�شأة�دفع�
االش��ا�ات�للفئة�ال���لم��ستفد�من�التعو�ض.

من سوف يقوم بتحديد فئة المشتركين الذين سوف يستفيدون من الدعم (%70)؟

صاحب�العمل�وذلك�عند�التقدم�بطلب�الدعم،�حيث�يقوم�صاحب�العمل�باختيار�املش��ك�ن.

هل يمكن تعديل المشتركين الذين تم اختيارهم بعد تقديم طلب الدعم من المنشأة؟

ال�يمكن��عديل�املش��ك�ن�الذين�تم�اختيارهم��عد�قديم�الطلب�و�ان�الطلب�قيد�املعا��ة�أو�مقبول.

في حال رفض طلب المنشأة هل يمكن إعادة التقديم على الدعم؟

�عم

هل يمكن لصاحب العمل تحديد عدد مشتركين يقل عن %70 عند تقديم طلب 

�عم

هل يمكن للمنشأة االعتراض في حال رفض الطلب؟

�عم،�من�خالل�ز�ارة�صفحة�تقديم�اع��اض����املوقع�اإللك��و�ي�للمؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية
�https://www.gosi.gov.sal

هل سوف يتم استبعاد المشترك في حال كان من ضمن المؤهلين للتعويض؟

�عم،�سوف�يتم�اس�بعاد�املش��ك����حال�قبول�طلب�امل�شأة�لدعم�املش��ك�ن�وذلك�للتقدم�بطلب�التعو�ض�وس�تم�
إعادة����يل�املش��ك��عد�ان��اء�ف��ة�الدعم.

هل سوف يتم إعادة تسجيل المشترك بأثر رجعي بعد انتهاء الدعم؟

�من�الشهر�التا���آلخر�شهر�تم�صرف�التعو�ض�عنھ.
ً
ال�،�سوف�يتم�إعادة����يل�املش��ك�اعتبارا

هل يحق للمشترك الرفض أن يكون من ضمن المشتركين المدعومين في المنشأة؟

األمر��عود�لصاحب�العمل����تحديد�فئة�املش��ك�ن�الذين�سوف��ستفيدون�من�التعو�ض،�و�مكن�الرجوع�للزمالء����
وزارة�املوارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية�ل��صول�ع���إجابة�لهذا�السؤال.

هل يحق للمشترك المستفيد من التعويض االشتراك في نظام االشتراك االختياري؟

العالقة�العمالية�خالل�ف��ة�صرف�التعو�ض�ما�زالت�مستمرة�ب�ن�املش��ك�وصاحب�العمل�و�ذلك�ال�يمكن�التقدم��
بطلب�االش��اك�االختياري.

ما هي ا«شهر المطلوبة أو المدة المؤهلة لطلب التعويض من قبل المشترك؟

�ش��ط�توفر�مدة�للمش��ك�قبل�شهر�يناير�2020م�و��ون�ع���رأس�العمل�عند�تار�خ�التقدم�بطلب�الدعم�من�قبل�
امل�شأة�وقبولھ.

تأخرت بطلب التعويض لمدة شهرين هل يحق لي المطالبة بها؟

ال،�حيث�أن�االستحقاق�يبدأ�من�الشهر�التا���لتقدم�املش��ك�بطلب�التعو�ض.

المنشأة تمارس نشاط تجزئة ا«غذية هل يحق لها التقدم بالدعم؟

ال،�الدعم��شمل�جميل�امل�شآت�����ل�القطاعات�ما�عدا�القطاع�املا���املرخص�من�هيئة�السوق�املالية�أو�من�
مؤسسة�النقد،�الشر�ات�املشغلة�لالتصاالت�وقطاع�تجزئة�األغذية،�و�مكن�إضافة�قطاعات�أخرى�حسب�ما�تراه�

ال��نة�املعنية.�

لم تتقدم المنشأة خالل شهر ابريل وتقدمت في مايو، هل يحق لي المطالبة بتعويض 
الشهر ا«ول والذي تم صرفه قبل تقدم المنشأة بطلب الدعم؟

ال،�حيث�أن�االستحقاق�يبدأ�من�الشهر�التا���لتقدم�املش��ك�بطلب�التعو�ض.

هل يمكن للمنشأة االستفادة من القرار في حال رغبتها باستمرار 
العامل بالعمل و تقوم بدفع باقي ال ٪40 أجر العامل ؟

صاحب�العمل�معفى�من�دفع�األجور�للعامل�ن�املستفيدين�من�هذا�التعو�ض�وفق�األمر�املل�ي،�وال�يحق�للم�شأة�إلزام
�العامل�بالعمل�خالل�ف��ة�صرف�التعو�ض.
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الخاصة بدعم المنشآت المتأثرة من تداعيات
مكافحة فيروس كورونا

هل االلتزام بحماية ا«جور عن ا«شهر السابقة شرط لالستفادة من هذه المبادرة؟

أحد�شروط�االستحقاق�أن�ت�ون�امل�شأة�مل��مة�بدفع�األجور�للعامل�ن�و�ذلك�يجب�ع���امل�شأة�االل��ام�برفع�ملف�األجور.�

متى يستحقون الطلبة المتدربين الدعم؟

الدعم�يخص�املش��ك�ن����التأمينات�والذين��عملون�لدى�امل�شأة�ال���تقدمت�بالدعم.

ماهي آلية استبعاد المشتركين من نظام التأمينات وآلية إعادة التسجيل؟

سوف�يتم��عليق�اش��اك�املش��ك�ن�ا��اضع�ن�للدعم�من�قبل�املؤسسة.�

كيف يمكن معرفة المنشآت المستفيدة من ا«مر الملكي ؟

الدعم��شمل�جميع�امل�شآت�����ل�القطاعات�ما�عدا�القطاع�املا���املرخص�من�هيئة�السوق�املالية�أو�من�مؤسسة�النقد،
�الشر�ات�املشغلة�لالتصاالت�وقطاع�تجزئة�األغذية.��عض�القطاعات�األخرى�س�تم�مراجع��ا�من�قبل�ال��نة�املعنية�لتحديد�

ا��هات�املتأثرة�من�تداعيات�أزمة��ورونا.

هل يشمل الدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتعثرة عن السداد؟ 
وهل يوجد فترة محددة لعدم السداد؟

بإم�ان�امل�شأة�التقدم�بالطلب�وال��نة�ا��تصة�س�نظر����األمر.

ما مصير المشترك بعد انتهاء المدة المحددة لصرف التعويض؟

ما�لم�تقرر�ا��هة�املعنية�تمديد�مدة�الصرف،�سوف�يتم�إعادة����يل�املش��ك�لدى�نفس�امل�شأة.

أنا مستفيد سابق من نظام التعطل عن العمل هل أستحق الدعم؟

���حال�انطباق�شروط�االستحقاق�فيمكن�لھ�التقديم،�و���كتا��:
أن�ت�ون�م�شأة�املش��ك�أحد�امل�شآت�املؤهلة�ل��صول�ع���الدعم�حسب�الشروط�املعلنة�وحسب�ما�تراه�ال��نة�

املعنية.
أن�ي�ون�املش��ك�من�ضمن�املش��ك�ن�الذين�ينطبق�عل��م�الدعم����امل�شأة.

أن�ي�ون�سعودي�ا���سية.
توفر�مدد�اش��اك�تحت��غطية�نظام�التأم�ن�ضد�التعطل�عن�العمل�قبل�شهر�يناير�من�عام�2020م�وال�يزال�ع���رأس�

العمل�عند�تقديم�طلب�الدعم�من�قبل�امل�شأة.
أال�ي�ون�لھ�دخل�من�عمل�آخر�أو��شاط�خاص.

أال�ي�ون�قد�بلغ�سن�الست�ن.

يصرف التعويض على الراتب اÇجمالي المسجل في التأمينات بجميع البدالت أو على ا«ساسي وبدل السكن؟

يتم�صرف�التعو�ض�بناء�ع���متوسط�أجور�املش��ك�خالل�24�شهر�اش��اك�وفق�أح�ام�نظام�ساند،�حيث�أن�األجر�
�عتمد�ع���األجور�امل��لة�من�قبل�صاحب�العمل،�واألجر�املعمول�بھ����التأمينات�هو�األجر�األسا����مع�بدل�السكن�

(عي���أو�نقدي)�وذلك�وفق�أح�ام�النظام�والالئحة�التنفيذية.

كم الحد ا«دنى لقيمة التعويض؟

ال�يقل�التعو�ض�عن�مقدار�اإلعانة�ال���يتم�تقديمها�للباحث�ن�عن�عمل�ع���أال�يتجاوز�ذلك�متوسط�األجر�الشهري
�للمش��ك�قبل�تركھ�للعمل.

هل يتم دفع باقي الراتب من الشركة ( ٪40 ) ؟

صاحب�العمل�معفى�من�دفع�األجور�للعامل�ن�املستفيدين�من�هذا�التعو�ض�وفق�األمر�املل�ي،�وال�يحق�للم�شأة�إلزام
�العامل�بالعمل�خالل�ف��ة�صرف�التعو�ض.

في حال عدم دفع الشركة اشتراكات الموظف خالل مدة التعويض ، 
هل يمكن دفعها الحقًا حتى ال تنقطع فترة االشتراك ؟

لن�ي�ون�هناك�أي�اش��ا�ات�مطلو�ة�السداد�عن�املش��ك�ن�املدعوم�ن����حال�قبول�طلب�الدعم�للم�شأة�حيث�أنھ�سوف
�يتم��عليق�االش��اك�ح���ان��اء�التعو�ض.�

ما هي آلية النظر للشركات التي تقع ضمن مجموعة أو شركة قابضة؟ السجل التجاري لكل شركة؟

���حال��ان�يوجد�لد��ا���ل�لدى�التأمينات�ف�ل�شركة�يمك��ا�التقدم�بطلب�الدعم��ش�ل�مستقل.

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77



الخاصة بدعم المنشآت المتأثرة من تداعيات
مكافحة فيروس كورونا

هل سيتم إصدار إرشادات باللغة اÇنجليزية؟ 

�عم�

كم المدة المؤهلة الواجب توفرها لدى المشترك لالستفادة من التعويض؟ 

ال�يوجد�مدة�محددة�حيث��ش��ط�توفر�مدة�للمش��ك�قبل�شهر�يناير�2020م�وح���تار�خ�التقدم�بطلب�الدعم�من�قبل�
امل�شأة�وقبولھ.

كم مدة صرف التعويض؟ وهل تختلف من منشأة «خرى؟

�من�أول�شهر�مايو�2020م،�و�مكن�تمديدها�بناًء�ع���ما�تراه�ا��هات�املعنية.
ً
ثالثة�أشهر�اعتبارا

هل سيتم احتساب رسوم التأمينات عن مدد االشتراك للموظفين المدعومين على المنشأة؟

لن�يتم�اح�ساب�اش��ا�ات�عن�املوظف�ن�املدعوم�ن�خالل�ف��ة�الدعم.

ماهي آلية اختيار الموظفين للحصول على استثناء دعم ساند؟

عند�الدخول���ساب�امل�شأة�ع���ا��دمة�س�تم�عرض�جميع�السعودي�ن�و�جب�اختيار�املوظف�ن�الذين�ترغب�
امل�شأة�بدعمهم�وهم�%70�من�إجما���املوظف�ن�لدى�امل�شأة.

هل ستستفيد المنشآت التي لم يتم تطبيق حماية ا«جور عليها من دعم ساند الحالي؟

امل�شآت�ال���لم�ينطبق�عل��ا�برنامج�حماية�األجور�ح���اآلن�سوف��ستفيد�من�الدعم�دون�التحقق�من�برنامج�حماية
�األجور،�لكن�يلزم�ع���امل�شأة�تقديم�إقرار�بدفع�أجور�العامل�ن�خالل�الثالثة�أشهر�األو���للعام�2020.

هل سيتم استبعاد العاملين السعوديين من التأمينات االجتماعية؟

س�تم��عليق�االش��اك�و�عليق�اح�ساب�املدة�ا��الية�للدعم�واس�بعادهم�املؤقت�من��غطية�تأم�ن�املعاشات�واألخطار�
ولن�يطلب�من�امل�شأة�دفع�اش��ا�ات�التأمينات�للعامل�املدعوم،�و�عد�ان��اء�الدعم�س�تم�إعادة�ال���يل�العامل�من�

قبل�التأمينات��ش�ل�آ���من�الشهر�التا���آلخر�شهر�صرف�عنھ�التعو�ض.

هل يجب تنويه العاملين لتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم في نظام أبشر؟

�عم�يجب�تنو�ھ�العامل�ن�بضرورة�تحديث�بيانات�التواصل�معهم����نظام�أ�شر.

هل يجب أخذ موافقة العامل السعودي لتسجيله في دعم ساند؟

صاحب�العمل�هو�من�سيقوم�بتحديد�العامل�ن�لديھ�الذين�يرى�خضوعهم�لهذا�الدعم،�و���حال��شوء�خالف�ب�ن�
العامل�وصاحب�العمل�فينظر�هذا�ا��الف�من�قبل�وزارة�املوارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية.�

ما هو الحد ا«قصى لصرف التعويض للمنشأة؟ هل هو  5 عاملين أم 
70%من العمالة المسجلة بالمنشأة أم أيهما أعلى؟ 

%70�من�العمال�السعودي�ن�ال�شط�ن�قبل�يناير�2020م����امل�شأة.،�أو�5�عمال�سعودي�ن�أ��ما�أك��.�

هل يشترط لدعم المنشأة في ساند الحالي انتظام المنشأة بدفع 
ا«جور خالل ا«شهر الماضية وماذا عن المنشآت المتعثرة؟

هذا�الدعم�مخصص�للم�شآت�ال����شأ�لد��ا�مشا�ل�وصعو�ات�مالية��س�ب�تداعيات�أزمة�ف��وس��ورونا.�امل�شآت�ال��
�لد��ا�مشا�ل�مالية�سابقة�أو��ع������دفع�األجور�لشهور�متعددة�ال�يجب�أن��ستفيد�من�الدعم.�

هل يمكن للمنشأة االستفادة من القرار في حال رغبتها باستمرار العامل 
بالعمل و تقوم بدفع الباقي من الراتب ( %40)؟

ال�يمكن.�الدعم�مخصص�للشر�ات�املتأثرة�من�تداعيات�ف��وس��ورونا�و���حال�وجود�عمل�ل�ل�العامل�ن�فإنھ�ال�يوجد
�تأثر�من�األزمة�و�التا���ال��ستحق�امل�شأة�الدعم.�إذا��ان�تأثر�امل�شأة�جز�ي�فلها�أن�تتقدم�بطلب�الدعم�فقط�لأل��اص�الذين�
ل�س�لد��م�عمل��س�ب�محدودية�ساعات�العمل�أو�غ��ه،�وهذه�الفئة�من�العامل�ن�ال�ي�ون�صاحب�العمل�ملزم�بدفع�

أجورهم�إذا�تقدم�ع���الدعم�وتم�قبول�وصرف�التعو�ض�للعامل�ن.��
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